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Jelen leirat a KELER, mint központi értéktár által, a Magyarországon kibocsátott (HU-val kezdődő 

ISIN kóddal azonosított), a KELER-nél vezetett központi értékpapír- és értékpapírra vonatkozó 

számlákon nyilvántartott értékpapírok esetében, az azokhoz kapcsolódó társasági események 

tekintetében nyújtott kiegészítő szolgáltatások köréről ad tájékoztatást. 

 

A KELER Zrt. az általa nyilvántartott értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó igénye alapján 

lebonyolított társasági eseményekkel kapcsolatban, az értékpapírban foglalt jogok 

gyakorolhatóságát az alábbi szolgáltatásokkal támogatja. 

 

 Tulajdonosi megfeleltetés részvényekhez kapcsolódó kifizetés esetén (pl. 

osztalékfizetés, osztalékelőleg kifizetés, tőkekifizetés), 

 Tulajdonosi megfeleltetés hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó 

kifizetés esetén (pl. kamatfizetés, tőketörlesztés, visszaváltás, visszavásárlás, 

lejáratkori kamat és tőkekifizetés) 

 Tulajdonosi megfeleltetés befektetési jegyekhez kapcsolódó kifizetés esetén 

(hozamfizetés, lejáratkori hozam és tőkekifizetés) 

 

 Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés 

 részvénykönyv aktualizálás 

 befektetési alap átalakuláshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés 

 

 Kibocsátó vagy a kibocsátó meghatalmazottja által, korábbi fordulónapra megrendelt 

visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés. 

 Hatósági (MNB) eljárás keretében, az eljáró hatóság által, korábbi fordulónapra 

megrendelt visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés. 

 

  



 

 

 

A tulajdonosi megfeleltetés illetve a kifizetés diszpozíció megrendelését a kibocsátó vagy a 

kibocsátó meghatalmazottja az erre rendszeresített, a KELELR Zrt. honlapján elérhető 

formanyomtatványon, e-mailen vagy postai úton juttathatja el a KELER Zrt. részére. 

 

Az esemény megrendelését legkésőbb az adott esemény illetve az értékpapír típusának 

függvényében meghatározott beküldési határidőig kell eljuttatni a KELER Zrt.-hez. 

 részvény esetében: E-10 nap (2.2.3 pont) 

 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: E-9 nap (2.3.1 pont) 

 befektetési jegy esetén: E-9 nap (2.4.1 és 2.4.3 pontok) 

 

A megrendelés csak a Kibocsátó vagy a Kibocsátó meghatalmazottja által, a cégjegyzésre, 

cég képviseletére jogosult személy nevének feltüntetése és hiteles aláírása mellett kerül 

elfogadásra. Az aláírás helyettesíthető a megrendelő nyomtatvány elektronikusan aláírt 

(es3-as formátum) példányának e-mailen történő elküldésével. 

 

A megrendelő formanyomtatványt minden esetben teljes körűen ki kell tölteni. 

 

 

Jelen szabályzat szerint lebonyolítható társasági eseményről a KELER a KID rendszer útján 

tájékoztatja az Ügyfeleket. 

Amennyiben valamely társasági esemény a jelen Szabályzat szerint nem bonyolítható le, a KELER a 

KID rendszerben megjelenteti a Kibocsátóval egyeztetett kötelezően követendő eljárási rendet is. 

Az eseménynapok számításánál a KELER kiegyenlítési napokat (elszámolási munkanapokat) vesz 

figyelembe. 

A Kibocsátó által kért tulajdonosi megfeleltetés a KELER által a fordulónapon kezelt teljes 

értékpapír mennyiségre vonatkozik. 



 

Az Ügyfél a rendelkezése alatt álló értékpapír mennyiség vonatkozásában tulajdonosi adatokat ad át 

a KELER számára. 

Az Ügyfél előre megadja a KELER részére azt a pénzforgalmi jelzőszámot, amelyre minden, 

pénzmozgással járó társasági eseménnyel kapcsolatos átutalást kér. A KELER a kifizetési 

diszpozíción a megadott számlaszámot jeleníti meg a Kibocsátó felé. 

Amennyiben az Ügyfél nem adja meg a számlaszámát, a KELER a pénzmozgással járó társasági 

eseményekkel kapcsolatos átutalások tekintetében a Kibocsátó részére a Számlatulajdonos KELER-

nél vezetett fizetési számláját adja meg. 

A pénzforgalmi jelzőszám megadásának hiányából eredő esetleges kár az Ügyfelet terheli. 

A részvénykönyv-vezetés az egyes Kibocsátók vonatkozásában eltérő szabályok szerint történhet. A 

Kibocsátó felelőssége a részvényes figyelmét felhívni az adott részvénykönyv speciális szabályaira, 

ideértve a KELER rendelkezéseit is. 

 

 

Valamennyi nyilvánosan forgalomba hozott részvény Kibocsátója, kifizetéssel járó társasági 

esemény (osztalékfizetés, osztalékelőleg fizetés és kamatozó részvény esetén kamatfizetés) 

esetén köteles tulajdonosi megfeleltetést kérni a KELER-től. 

Valamennyi, az értékpapírra vonatkozó számlazárolással együtt járó társasági eseményen 

történő részvételi szándékot az Ügyfél E-5 napon legkésőbb 16.00 óráig telefax útján vagy E-

4 napon 10:00 óráig az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül nyújthatja be. 

A zárolási igény alapján a KELER E-4 naptól E napig zárolja a Számlatulajdonos által 

megadott értékpapír mennyiséget. A KELER E-4 napot követően a Számlatulajdonos erre 

vonatkozó kifejezett kérelmére a zárolást feloldja, egyébként a zárolás E napot követően 

automatikusan megszűnik. 

Valamennyi, tulajdonosi megfeleltetéssel járó társasági esemény esetén, a 

Számlatulajdonos E-4 napon legkésőbb 15.00 óráig a KID rendszeren keresztül, vagy 10.00-

15.00 óráig személyesen szabványosított adathordozón adhatja át a KELER részére a 

Kibocsátóval szembeni jogaikat érvényesíteni kívánó tulajdonosok adatait. Az adatátadás a 

KELER által meghatározott formátum szerint és adattartalommal történik. 

 

A Kibocsátó bármely társasági eseményről köteles a társasági eseményről szóló döntés 

meghozatala után haladéktalanul - legkésőbb a társasági esemény napját megelőző tizenötödik 

kiegyenlítési napig - értesíteni a KELER-t. Amennyiben a Kibocsátó ezen kötelezettségét nem, 

vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért a KELER nem felel. 



 

 

A részvényekhez kapcsolódó társasági esemény lebonyolítása során kiemelt napnak az alábbi 

napok minősülnek: 

 E-10 nap: a társasági esemény megrendelési igény KELER részére történő 

megküldésének legutolsó határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét a Kibocsátó 

nem vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért a KELER nem felel. 

 E-7 nap (cum date): a BÉT-re bevezetett részvények esetében az utolsó kereskedési 

nap, amelyen az adásvétel a Kibocsátó által meghatározott társasági eseményhez 

kapcsolódó tulajdonosi joggal együtt történik. 

 E-6 nap (ex-date): BÉT-re bevezetett részvények esetén a Kibocsátó által 

meghatározott társasági eseményben való részvételt biztosító jog nélküli kereskedés 

első napja. 

 E-5 nap (record date) a fordulónap: a tulajdonosi jogának gyakorlására az részvényes 

jogosult, aki ezen nap végén a részvény tulajdonosa. Ezen a napon történhet utoljára 

az esedékes szelvénnyel ellátott részvény be-, illetve kiszállítása. 

Fizikai részvények esetében amennyiben a fordulónapot követően az esedékes 

szelvénnyel történik a beszállítás, úgy a KELER díjköteles szolgáltatásként a szelvényt 

levágja és visszaszállítja. 

 E-4 nap: a részvénytulajdonosok adatainak a KELER részére történő átadásának a 

napja. 

 E-2 nap: A Kibocsátó vagy megbízottja részére a tulajdonosi megfeleltetés (valamint 

kifizetéssel járó társasági esemény esetén a kifizetési diszpozíció) átadása. 

 E nap (event date): a társasági esemény napja. 

A fentiektől eltérő eljárási rend kialakítására a Kibocsátó javaslatot tehet. 

 

A KID-en beérkezett állományok feldolgozása folyamatosan történik. Hibás tételek esetén a 

KELER a KID-en keresztül ad értesítést a hiba okáról. A hiba javítása után a javított állomány 

újból beküldhető. 

Az állományokat a KELER - a Számlatulajdonos által már javított állományokra vonatkozóan 

is - kötelezően E-4 napon 15.00 óráig fogadja be. 

Amennyiben E-4 napon 15.00 óráig nem érkezik be állomány, vagy hibás állomány érkezik be 

a KELER-hez, a megadott tulajdonosi adatok feldolgozhatatlanságáról a KELER a KID-en 

keresztül értesíti a beküldő ügyfelet. Az ügyfél ebben az esetben a tulajdonosi adatokat 

közvetlenül a Kibocsátó vagy a Kibocsátó megbízottja felé továbbíthatja. 

 

Dematerializált és fizikai részvény esetében a KELER kizárólag alapcímlet darabszámban 

meghatározott allokációt végez. 



 

Az egyes részvényesekhez rendelt alapcímlet darabszám, a Kibocsátó vagy megbízottja 

részére az E-2 napon kerül átadásra szabványosított tartalmú adathordozón, vagy e-mailen 

elektronikusan aláírt (.es3) formában 

A nem azonosított pozíciók esetén a KELER név nélkül jeleníti meg az összesített pozíciót, 

amit nem azonosítottként jelöl meg. 

 

A KELER által kezelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozóan a Kibocsátó megbízása 

alapján a KELER részt vesz az esedékességkori (kamatfizetés, tőketörlesztés, kamatfizetés és 

tőketörlesztés, lejáratkori kifizetés) kifizetések lebonyolításában, illetve tulajdonosi megfeleltetést 

végez. 

 

 E-9 nap: a tulajdonosi megfeleltetési, valamint a kifizetési diszpozíció iránti igény 

KELER részére történő megküldésének legutolsó határnapja. Amennyiben ezen 

kötelezettségét a Kibocsátó nem vagy csak késve teljesíti, az ebből származó 

esetleges károkért a KELER Zrt. nem felel. 

 E-4 nap (cum date): a BÉT-re bevezetett hitelpapír esetében az utolsó kereskedési 

nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó joggal együtt történik. 

 E-3 nap (ex-date): a BÉT-re bevezetett hitelpapír esetében az az első kereskedési 

nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó jog nélkül történik. 

 E-2 nap fordulónap (record date): az esedékességkori kifizetésre az jogosult, illetve 

tulajdonosként az kerül regisztrálásra, akinek e nap végén az értékpapír a számláján 

megjelenik. Ennek megfelelően az adott kiegyenlítési nap zárásáig lehet – az adott 

eseményben történő részvételi szándékkal – a hitelpapírra vonatkozó számlákon 

műveleteket végrehajtani. 

 E-1 nap: Ezen a napon kötelesek az értékpapírszámla-vezetők a tulajdonosi 

megfeleltetésre vonatkozó tulajdonosi adatokat „A megbízások beérkezési és 

teljesítési és visszavonási határidejéről” szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint a 

KELER részére beadni. 

E-1 napon a KELER átadja a Kibocsátó részére a kifizetési diszpozíciót, amely Ügyfél 

szerinti bontásban tartalmazza a Számlatulajdonos által, az erre rendszeresített 

formanyomtatványon korábban megadott azon pénzforgalmi jelzőszámot is, ahová az 

átutalásokat kéri indítani. 

 E-napon a KELER átadja a Kibocsátó részére a tulajdonosi megfeleltetést, amennyiben 

a Kibocsátó annak elvégzését igényelte a KELER-től. 

 E-nap (event date): a kifizetés napja, illetve a tulajdonosok Kibocsátó által történő 

regisztrálásának napja. 

A fentiektől eltérő eljárási rend kialakítására a Kibocsátó javaslatot tehet, azonban 

rövidebb időtartam meghatározására nincs lehetősége. 



 

 

A KELER az általa kezelt befektetési jegy esetében a Kibocsátó írásos megbízása alapján részt vesz 

az esedékességkori események (hozam és hozamelőleg kifizetés, tőketörlesztés, alaplejárat, alap 

átalakulása) lebonyolításában. 

 

Kiemelt napok az esedékességre vonatkozóan: 

 E-9 nap: a tulajdonosi megfeleltetési, valamint a kifizetési diszpozíció iránti igény 

KELER részére történő megküldésének legutolsó határnapja. Amennyiben ezen 

kötelezettségét a Kibocsátó nem vagy csak késve teljesíti, az ebből származó 

esetleges károkért a KELER nem felel. 

 E-5 nap (cum date): a BÉT-re bevezetett befektetési jegy esetében az utolsó 

kereskedési nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó joggal 

együtt történik. 

 E-3 nap a fordulónap (record date): az esedékességkori kifizetésre az jogosult, illetve 

tulajdonosként az kerül regisztrálásra, illetve az jogosult esedékességkori hozam és 

hozamelőleg kifizetésre akinek e nap végén a befektetési jegy az értékpapírszámláján 

megjelenik. Ennek megfelelően a kiegyenlítési nap zárásáig lehet még – az adott 

esedékességhez kapcsolódó joggal - az értékpapírszámlákon a befektetési jeggyel 

számlaműveleteket végrehajtani. 

 E-2 nap: ezen a napon kötelesek az értékpapírszámla-vezetők a tulajdonosi 

megfeleltetésre vonatkozó tulajdonosi adatokat „A megbízások beérkezési és 

teljesítési határidejéről” szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint a KELER részére 

beadni. 

E-2 napon a KELER rendelkezésre bocsátja a Kibocsátó részére a kifizetési 

diszpozíciót, mely Ügyfelek szerinti bontásban tartalmazza a forduló napi záró 

számlaállapotokat, valamint az általuk megadott pénzforgalmi jelzőszámokat, 

melyekre az esedékes átutalásokat kérik teljesíteni. 

 E-1 nap: Az erre vonatkozó igény esetén a KELER átadja a Kibocsátó részére a 

tulajdonosi megfeleltetés adatait. 

 E-nap (event date): A kifizetés napja, illetve a tulajdonosok Kibocsátó által történő 

regisztrálásának napja. 

A fentiektől eltérő eljárási rend kialakítására a Kibocsátó javaslatot tehet, azonban 

rövidebb időtartam meghatározására nincs lehetősége. 

 

A zárt végű befektetési alap lejárata (AE nap) és az ezen befektetési jegyre történő 

kifizetés (E nap) elkülönül egymástól. A befektetési alap lejárata nem vonja magával a 

befektetési jegy lejáratkori automatikus törlését. 



 

 

A befektetési alap lejárata esetén – amennyiben az alapkezelő a KELER felé ellenkező 

tartalmú nyilatkozatot nem tett - számlaműveletek a befektetési jegyekkel azok törléséig 

nem hajthatók végre. 

 AE-15 nap: Az alapkezelő nyilatkozata 

a) a kifizetés pontos napjáról (E nap) és annak fordulónapjáról, 

b) a befektetési alap esetleges lejáratkori meghosszabbításáról vagy 

átalakításáról, 

c) arról, hogy AE-6 nap és E-3 nap között a lejárt befektetési alap befektetési 

jegyeivel számlaműveleteket lehet-e végezni. 

 E-9 nap: a tulajdonosi megfeleltetési, valamint a kifizetési diszpozíció iránti igény 

KELER részére történő megküldésének határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét 

az alapkezelő nem vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért a 

KELER Zrt. nem felel. 

 AE-5 nap (cum date): A BÉT-re bevezetett befektetési jegy esetében a lejáratkori 

hozamfizetéshez és tőkefizetéshez kapcsolódó utolsó kereskedési nap, amelyen a 

kereskedés az adott esedékességre vonatkozó joggal együtt történik. 

 AE-4 nap: Amennyiben az alapkezelő a zártvégű alap nyíltvégűvé történő 

átalakításáról nyilatkozott, az alap lejárati napára vonatkozó átalakulás adatainak 

nyilvántartásba vétele, biztosítsa a befektetési jegy fordulónaptól az alap lejáratáig 

történő folyamatos forgalmazása. 

 AE-3 nap: Az alap lejárati napjához kapcsolódó fordulónap. Ezen naptól az alap az 

alapkezelő által meghatározott kifizetés napjáig (E nap) a lejáró befektetési jegyre az 

alapkezelő eltérő tartalmú nyilatkozata hiányában számlaműveleteket végezni nem 

lehet. 

 AE-nap: az alap lejáratának vagy átalakításának napja. 

 E-3 nap a fordulónap (record date): az esedékességkori kifizetésre az jogosult, illetve 

tulajdonosként az kerül regisztrálásra, akinek e nap végén a befektetési jegy az 

értékpapírszámláján megjelenik. Ennek megfelelően a kiegyenlítési nap zárásáig lehet 

még – az adott esedékességhez kapcsolódó joggal - az értékpapírszámlákon a 

befektetési jeggyel számlaműveleteket végrehajtani. 

 E-2 nap: Ezen a napon kötelesek az értékpapírszámla-vezetők a tulajdonosi 

megfeleltetésre vonatkozó igény esetén a tulajdonosi adatokat „A megbízások 

beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről” szóló Értéktári Leiratban 

foglaltak szerint a KELER részére beadni. 

 E-2 napon a KELER rendelkezésre bocsátja az alapkezelő részére a kifizetési 

diszpozíciót, mely ügyfelek szerinti bontásban tartalmazza a forduló napi záró 

számlaállapotokat, valamint az általuk megadott pénzforgalmi jelzőszámokat, 

melyekre az esedékes átutalásokat kérik teljesíteni. 

 E-1 nap: A KELER átadja az alapkezelő részére a tulajdonosi megfeleltetést, 

amennyiben annak elvégzését igényelte a KELER-től. 

 E-nap (event date): A kifizetés napja, illetve a tulajdonosok Kibocsátó által történő 

regisztrálásának napja. 



 

A befektetési jegy kibocsátójának a fenti pontokban előírt kötelezettségek elmulasztása 

vagy késedelmes teljesítése okán keletkező esetleges károkért a KELER nem felel. 

 

Dematerializált értékpapír esetén visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést végez a KELER a 

Felügyelet határozata vagy a Kibocsátó írásos megrendelése alapján. A visszamenőleges tulajdonosi 

megfeleltetéseket a KELER a KID rendszeren keresztül jelenteti meg. 

Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést kizárólag a Tpt. 2006. július 01-én hatályba lépett 

módosítását követő dátummal lehetséges kérni, az ezen időpontot követő dátummal kezdődő 

esemény fordulónapjára vonatkozóan. 

 

A Felügyelet határozata alapján visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetésre kerülhet sor, melyet a 

Felügyelet határozatában megjelölt időpontban és hatályos adatokra nézve kell végrehajtani. 

Az értékpapírszámla-vezető köteles átadni a központi értéktárnak azon értékpapírszámla 

tulajdonosok azonosító adatait és értékpapírjainak darabszámát, akik a tulajdonosi megfeleltetést 

elrendelő határozatban meghatározott időpontban (fordulónap) az ott meghatározott 

dematerializált értékpapírral rendelkeznek. 

A KELER a tulajdonosi megfeleltetést az értékpapírszámla vezetők által a KELER által megadott 

határidőben átadott adatokra vonatkozóan végzi el. 

 

Amennyiben a tulajdonosi megfeleltetésre a Kibocsátó vagy a Kibocsátó meghatalmazottja kérése 

alapján kerül sor, az értékpapírszámla- vezető átadja a központi értéktárnak azon értékpapírszámla 

tulajdonosoknak az azonosító adatait, és értékpapírjainak darabszámát, akik a tulajdonosi 

megfeleltetésre vonatkozó Kibocsátói kérelemben meghatározott időpontban (fordulónap) az ott 

meghatározott dematerializált értékpapírral rendelkeznek és nyilvánosan működő részvénytársaság 

esetében nem rendelkeztek a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról vagy nem kérték 

törlésüket. 

 

A visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés megrendelése a visszamenőleges tulajdonosi 

megfeleltetés megrendelő teljes körű kitöltésével lehetséges. (Kivéve Felügyeleti határozat alapján 

megrendelt visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés.) 

A megrendelő kitöltésére, aláírására, benyújtására vonatkozóan a jelen leirat 1.3 pontjában 

foglaltak az irányadók. 



 

 

A Kibocsátó vagy a Kibocsátó meghatalmazottja a kifizetéssel járó társasági események 

tekintetében kifizetési diszpozíció listát igényelhet a KELER-től. 

 

A kifizetés diszpozíció megrendelésénél a Kibocsátónak, illetve a Kibocsátó meghatalmazottjának az 

alábbi szempontokat figyelembe véve kel eljárnia: 

 

A tulajdonosi megfeleltetés illetve a kifizetés diszpozíció megrendelését a Kibocsátó vagy a 

Kibocsátó meghatalmazottja az erre rendszeresített, a KELELR honlapján elérhető 

formanyomtatványon, e-mailen vagy postai úton juttathatja el a KELER részére. 

 

Az esemény megrendelését legkésőbb az eseményt megelőző 15. napon (E-15) kell eljuttatni 

a KELER-hez. 

 

A megrendelő csak a Kibocsátó vagy a Kibocsátó meghatalmazottja által, a cégjegyzésre, 

cég képviseletére jogosult személy nevének feltüntetése és hiteles aláírása mellett kerül 

elfogadásra. Az aláírás helyettesíthető a megrendelő nyomtatvány elektronikusan aláírt 

(es3-as formátum) példányának e-mailen történő elküldésével. 

 

A megrendelő formanyomtatványt minden esetben teljes körűen ki kell tölteni. 

 

A kifizetési diszpozíció lista az adott esemény fordulónapját követő napon készül el. A lista a 

Kibocsátó illetve a Kibocsátó meghatalmazottja által a megrendelő dokumentumban meghatározott 

formában történik. 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 


